ساهاًِ دٍلت الكترًٍيك ٍ َّشوٌذسازی اداری
استاى خَزستاى
ًام خذهت :اًتخاب پيواًكار
كذ خذهت{ :ایي كذ تَسط استاًذاری تعييي هی گردد}
داهٌِ عولكرد :شركت عوراى شْر جذیذ شيریي شْر
ٍاحذ :فٌی اجرایی-اهَرتٌظين پيواى ّا ٍ قراردادّا
شرح فرم:پس از اًجام هطالعات تَسط كارفرها ٍ تْيِ ًقشِ ّا ٍ گسارشات ،تاهيي اعتثار گردیذُ ٍ در فاز سَم ،هٌاقصِ ترگسار ٍ
پيواًكار ٍاجذ صالحيت تعييي هی گردد.
هذت زهاى اًجام كار:


تْيِ ٍ تكثير ٍ فرٍش اسٌاد هٌاقصِ كِ ایي هذت تَسط كارفرها تعييي شذُ ٍ هعوَال تيي  5رٍز الی  10رٍز هی تاشذ.



تسلين پاكتّای هٌاقصِ تِ كارفرها از آخریي رٍز فرٍش اسٌاد تِ هذت  10رٍز.



تازگشایی پاكتْا ٍ پيشٌْادّا ٍ تررسی آًْا در هذت یك رٍز الی پٌج رٍز پس از پایاى تحَیل پاكات پيشٌْادّا هی تاشذ ٍ
ایي هذت تَسط كارفرها تعييي هی گردد.



در صَرت ارجاع پيشٌْادّا تِ كويتِ فٌی تازرگاًی هذت زهاى قاًًَی ترای رسيذگی تَسط ایي كويتِ  14رٍز هی تاشذ.



دعَت از ترًذُ ًْایی ترای عقذ قرارداد ٍ تْيِ ضواًت ًاهِ اًجام تعْذات تَسط پيواًكار ظرف هذت  7رٍز كِ ایي هذت قاتل
توذیذ هی تاشذ.

هراحل ٍ شرح اقذاهات:


درخَاست ٍاحذ هتقاضی ترگساری هٌاقصِ.



اهيي اعتثار .
هكاتثِ جْت ت



تذٍیي اسٌاد هٌاقصِ.



تْيِ هتي آگْی هٌاقصِ.



تْيِ ٍ تكثير ٍ فرٍش اسٌاد هٌاقصِ.



تْيِ ليست خریذاراى اسٌاد هٌاقصِ.



ّواٌّگی جلسات هرتثط تا هٌاقصِ.



ارسال صَرت جلسِ پاسخگَیی تِ سَاالت جْت كليِ شركت كٌٌذگاى در هٌاقصِ.



تْيِ صَرت جلسِ كويسيَى هٌاقصِ.



تْیُ صَرت جلسِ شركت كٌٌذگاى در كويسيَى هٌاقصِ .



تْيِ صَرت جلسِ هٌاقصِ گراى شركت كٌٌذُ در جلسِ تازگشایی پاكات.



اًجام اهَر هرتثط تا كويسيَى هٌاقصِ.



تْيِ ليست ترًذگاى تِ ترتية اٍلَیت.



دعَت از ترًذُ ًْایی جْت عقذ قرارداد.



تْيِ هكاتثِ ٍ دریافت تضويي حسي اًجام تعْذات.



تْيِ هكاتثات الزم جْت اتالغ قراردادتِ ترًذُ.



هستٌذسازی هٌاقصِ در پایگاُ هلی اطالع رساًی هٌاقصِ.



هستٌذسازی هٌاقصِ در ساهاًِ تازرسی كل كشَر.

اطالعات مورد نیاز متقاضی
شركت هادر تخصصی عوراى شْرّای جذیذ :
آدرس  :تُران -باالتر از میذان يوک خیابان شُیذ خذامی
تلفي021 – 88672094-98 :
فكس021 – 88672099 :
سایت ایٌترًتیWWW.ntoir.gov.ir :
شركت عوراى شْر جذیذ شيریي شْر:
شعثِ :1
 آدر س :کیلًمتر  35جادٌ ی اًَاز آبادان مسیر دسترسی بٍ ياحذکشت ي صىعت سلمان فارسی – شُر جذیذ شیریه شُر
 تلفي :
تلفىخاوٍ061 – 33741104 :
فىی ي اجرایی 061 – 33741102 :
 فكس :
061-33741105
 هسكي هْر:
061-33741425
شعثِ :2
 آدرس  :اًَاز -گلستان اوتُای بلًار فريردیه پارک شقایق (قًری) خیابان فرَىگ  – 1شرکت عمران شُرجذیذ شیریه شُر کذ
پستی 61369-44977 :
 تلفي:
تلفه061 – 33741103 :
ریحساب 061 – 33741408 :
سایت ایٌترًتی شركتWWW.Shirinshahr.ir :
رایاى ًاهِInfo@shirinshahr.ir :
شوارُ پياهك حراست راُ ٍ شْرسازی استاى خَزستاى:
شماره ساماوه پیام کوتاه شرکت عمران شهرجدیدشیریه شهر:

09167389072
300048487777777

شرّع

ًحٍْ اًتخاب پیواًکار

هٌاقصَ هحذّد

هٌاقصَ عوْهی

تِیَ هتي آگِی هٌاقصَ

تِیَ ّ تکثیر ّ فرّش اسٌاد هٌاقصَ

خریذ ّ تکویل اسٌاد هٌاقصَ تْسط هٌاقصَ گر

تسلین پاکتِای هٌاقصَ تَ هٌاقصَ گسار

تازگشایی پاکتِا ّ پیشٌِادُا ّ تررسی آًِا

تِیَ لیست ترًذگاى تَ ترتیة اّلْیت

دعْت از ترًذٍ ًِایی ترای عقذ قرارداد

ضثط ضواًتٌاهَ شرکت
در هٌاقصَ

خیر

آیا پیواًکار حاضر تَ
عقذ قرارداد هی تاشذ
بلٍ
تِیَ ضواًتٌاهَ اًجام تعِذات تّسط پیواًکار
اًعقاد قرارداد
اتالغ قرارداد تَ پیواًکار

پایاى

